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 رومانی

 با شرق و شرقی شمال از صربستان، و مجارستان با غرب از رومانی. است بخارست آن پایتخت. اروپا شرقی جنوب در است کشوری رومانی

 از اروپا اتحادیه کشور نهمین مربع کیلومتر 238٬400 مساحت داشتن با رومانی.است  همسایه بلغارستان با جنوب از و اوکراین و مولداوی

 شهر بزرگترین و پایتخت .است جمعیت نظر از اروپا اتحادیه کشور هفتمین جمعیت میلیون 19.94 داشتن با همچنین و است مساحت نظر

 .باشد می ناتو سازمان و اروپا اتحادیه از عضوی رومانی .است اروپا اتحادیه بزرگ شهر ششمین بخارست آن
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 شاخه از درصد 87 حدود که هستند مسیحی رومانی مردم اکثریت. است رومانی لئو آن پول واحد و رومانیایی زبان کشور این رسمی زبان

 .دارند تعلق ارتدکس

 و التین ریشه از رومانیایی زبان و آمده پدید ها رومی و( ها تراکیهای به مرتبط هندواروپایی قومی) داچیا بومی قوم آمیزش از رومانی مردم

 .است ایتالیایی زبان با خانواده هم

 

 اقتصاد

 70 دهه در چائوشسکو .گرفت قرض غرب از هنگفتی مبلغ اختصاصی، و بزرگ صنعتی پایگاه یک ساخت برای 1970 دهه در رومانی دولت

 اقتصادی ریاضت سیاست، این اتخاذ عاقب درپی. کرد خواهد پرداخت دهه همان ظرف را کشورش دالری میلیارد 11 بدهی که داشت اعالم

 مخالفت. گردید منجر زندگی سطح شدید کاهش به دیگر سوی از و شد خارجی بدهی پرداخت موجبات سو یک از که امری کرد اعمال

 اقتصادی نظام که بودند این پی در موفق های دولت کرد، سقوط 1989 سال در چائوشسکو رژیم که زمانی از .شد انجام اصالحات با رومانی

 بسیار بازار اقتصادی نظام برای قانونی بنیاد 1994 سال نزدیکی با اما بود آهسته بازسازی سرعت. کنند بنا غربی سبک به را بازارهایشان

 .بود مناسب

 170 در واقع نپتون بلوک در حفاری از پس که بودند کرده اعالم خورشیدی 90 سال اتریش پتروم وی اوام و آمریکا موبیل اکسون شرکت

 سیاه دریای در شان گازی یافته ترین بزرگ را آن بتوان شاید که گازی ذخیره یک متری، یکهزار حدود عمق در و رومانی سواحل کیلومتری

 گاز جدید های اکتشاف و رومانی در فراساحلی گاز مترمکعب تریلیون 600 وجود درباره برآوردها شود می بینی پیش. اند کرده کشف نامید،

 .شود تبدیل گاز خالص صادرکننده یک به 2020 سال تا رومانی کشور، این در

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - رومانی

   ترین پایین         باالترین             قبلی              گذشته                                مالیات رومانی

  صد در 16.00             38.00              16.00               16.00                         شرکت مالیات نرخ

  صد در 16.00              48.00              16.00               16.00            شخصی درآمد مالیات نرخ

  صد در 19.00             24.00               20.00                19.00                    فروش بر مالیات نرخ
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 کیلومتر مربع  238,391 مساحت

 میلیون نفر 22,246,862 جمعیت

 بخارست پایتخت

 لئو واحد پول

 .ro دامنه اینترنتی

شماره پیش  40+ 

 

 شهرهای رومانی

  ارد -بکو -اورادئا -برئیال -پلویشت -براشوو -گاالتسی -کقئوا -کونستانسا -تیمیشوآرا -نپوکا-کلوژ -ایاشی -بخارست

 

 بخارست

 .دارد قرار دامبوویتا رودخانه کرانه بر بخارست.است رومانی کشور پایتخت و شهر ترین بزرگ بُخارست

 رومانی، کمونیستی دوران رهبر. هست هم اروپا اتحادیه در شهر بزرگترین رومانی، شهر بزرگترین و رومانی پایتخت عنوان به بخارست

 آنها مشهورترین – است گذاشته باقی شهر سطح در را دوره آن از زیادی های نشانه شد، کنار بر 1989 سال در که کئوسسکو نیکول

 شود می محسوب جهان بزرگ ساختمان دومین که است پارلمان کاخ ساخت
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 یاش

 واقع دریا سطح از متر 9۵ ارتفاع در. است  نفر 320٬888 شهر این جمعیت. است شده واقع رومانی کشور در یاش شهرستان مرکز یاش شهر

 .است شده

 نه زندگی در رومانیهزی

 به و است باالتر ها هزینه کمی بخارست مثل بزرگتر شهرهای در البته و یورو 400-۵00 بازه بین رومانی کشور در زندگی هزینه میانگین

 .میرسد هم یورو 600 ماهیانه

 خواب اتاق بدون یعنی استودیو یا و  ویال  آپارتمان یونیت، از اعم مختلف های خانه انواع رومانی؛ در زندگی و تحصیل هزینه باب در

 خواب اتاق چندین دارای که ها خانه بعضی همچنین و میباشد ارزانتر همه از استودیو البته و است متفاوت کدام هر اجاره که میباشد
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 کمتر و کرده اجاره یورو 1۵0-300 ماهیانه هزینه با  دانشجویان دیگر با اشتراکی صورت به را ها خانه این میتوانند دانشجویان میباشد

 .کنند هزینه

 : رومانی کشور در خوراک هزینه

 در شهروند و رفاه فوشگاع همچون بسیاری ای زنجیره فروشگاهای دیگر کشورهای اکثر مانند رومانی کشور در رومانی در اقامت از پس

 ماه یک در خوراک هزینه کل در.  کنند خرید پایینتر قیمتی با فروشگاها این از میتوانند دانشجویان و افراد که دارد وجود خودمان کشور

 . میباشد یورو ۵0-100 بازه نفر هر بر

 : رومانی کشور در نقل و حمل هزینه

 نقل و حمل های هزینه نسب به که تاکسی و مترو ، اتوبوس از اعم نقلیه وسایل رومانی کشور در رومانی، در زندگی و تحصیل هزینه پیرو

 اتوبوس و مترو برای بلیط هزینه که نمایند تهیه بلیط باید ها کشور سایر مانند اتوبوس و مترو از استفاده برای افراد.  میباشد خوب عمومی

 دارد هزینه ماهیانه یورو 1۵0-100 بازه بین هزینه نماید استفاده رومانی کشور در شخصی ماشین از بخواهد شخصی اگر.   میباشد یورو ۵0: 

 . میباشد رجیستری و سرویس هزینه.  بنزین شامل که

 : رومانی کشور در خانه داخلی های هزینه

 کشور در تلفن و گاز و برق و آب های هزینه معموال و میباشد تر پایین همه از آب هزینه البته که میباشد تلفن و گاز و برق و آب شامل

 هزینه و میباشد برق و گاز برای یورو 1۵-30 بازه بین ها هزینه و شود پرداخت ماهیانه باشد و است قبض صورت به خودمان کشور مانند

 . میباشد یورو 1۵ ماهیانه رومانی کشور در اینترنت هزینه. میباشد یورو 7 ماهیانه تلفن برای

 رومانی تحصیل در

 علوم علوم، های رشته برای کارشناسی تحصیلی مقطع. دارد وجود خصوصی دانشگاه 8 و سراسری دانشگاه 49 رومانی در تحصیل برای

 سال؛ 4 جنگلبانی و کشاورزی مهندسی، فنی، علوم برای سال؛ 3 ورزش و هنر سیاسی، علوم حقوق، اقتصادی، اجتماعی، علوم انسانی،

 2 رومانی در ساله دو ارشد کارشناسی مقطع. کشد می طول سال 6 معماری و دامپزشکی دندانپزشکی، عمومی، پزشکی های رشته برای

 هنر ها،آکادمی هنرستان ها، دانشگاه موسسات، شامل کنند می فعالیت رومانی در عالی تحصیالت زمینه در که آموزشی مراکز. است ساله

 آیند می شمار به مناسبی گزینه المللی بین دانشجویان برای رومانی در تحصیل برای که دانشگاه 4. است دانشگاهی های کالج و زیبا های

 :است آمده ذیل در گرفتند قرار 201۵-2014 سال در QS جهانی رنکینگ لیست در و

 رومانی در تحصیلUniversity of Bucharest – بخارست دانشگاه
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 را(  700 رتبه) رتبه باالترین جهانی جدول در رومانی های دانشگاه میان در و است رومانی در قدیمی دانشگاه دومین بخارست دانشگاه

 و هستند تحصیل به مشغول آن در حاضر حال در دانشجو 32000 به نزدیک تقریبا و گردید تاسیس 1864 سال در دانشگاه این. دارد

 این. دهند می پوشش را تحصیلی های رشته از ای گسترده طیف که دارد دانشکده 18 دانشگاه این. دارد علمی هیات 1300 همچنین

 Erasmus Mandu ،Lingua ،Leonardo da vinci همچون هایی برنامه در و دارد همکاری کشور 40 در دانشگاه ۵0 از بیش با دانشگاه

Tempus آید می شمار به انتخاب بهترین رومانی در تحصیل المللی بین متقاضیان برای دلیل همین به و کند می شرکت غیره و. 

 Alexandru  Ioan  Cuza University – کوزا یان الکساندرو دانشگاه

 دانشگاه معتبرترین از یکی و شد تاسیس الکساندرو ملکه توسط 1860 سال در کوزا لون الکساندرو دانشگاه رومانی، دانشگاه ترین قدیمی

 در دانشجو 26000 حدود. دارد قرار جهان برتر دانشگاه 800 میان در QS جهانی رنکینگ در که رود می شمار به رومانی در تحصیل برای ها

 مانند برجسته المللی بین و عالی تحصیالت ی شبکه از عضوی دانشگاه این. هستند دانشگاه این در تحصیل به مشغول حاضر حال

Coimbra Group و Utrecht network است. 

 و Victor Babes نام به ای برجسته دانشمند از آن نام که بوالی بیبس دانشگاهBabes-Bolyai University  – بوالی بیس دانشگاه

 دستخوش و شد تاسیس 1919 سال در که است رومانی در دانشگاه بزرگترین شده، گرفته Janos Bolyai نام به مجارستانی دان ریاضی

 آن دانشجو 700 از بیش که باشند می تحصیل به مشغول دانشگاه این در دانشجو 40000  حدوداً. شد 19۵9 سال در عمیق تحولی

 جهان برتر دانشگاه 800  زمره در نیز دانشگاه این. اند کرده سفر کشور این به رومانی در تحصیل برای که هستند المللی بین دانشجویان

 .شود می محسوب تحقیقاتی زمینه در پیشرو های دانشگاه از دانشکده 21 با و دارد قرار

 West University of Timisoara – تیمیسوارا وست دانشگاه

 شده تاسیس  1962 سال در که است تیمیشوارا وست دانشگاه دارد قرار جهان برتر دانشگاه 800 میان در که رومانی دانشگاه چهارمین

 الهیات، تاریخ، بیولوژی، شیمی، فیزیک، انفورماتیک، و ریاضی زمینه در را هایی دوره که شده تشکیل دانشکده 11 از دانشگاه این. است

 بوده Herta Muller دانشگاه این التحصیالن فارغ مشهورترین از یکی. کنند می ارائه حقوق و فلسفه سیاسی، هنر، اقتصاد، روانشناسی،

 .است کرده دریافت 2009 سال در را ادبیات در نوبل ی جایزه که است

 رومانیمهاجرت به 

 رومانی کار مجوز اخذ شرایط

 : نماید پرداخت کارگر اقامت نوع به توجه با مبالغی بایست می فرما کار ، کار مجوز درخواست فرایند حین در
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 با کارگر ، آزمایشی کارمندان ، مرزی کارگران ، شده منتقل موقت طور به که کارمندی ، دائمی کارمند برای کار مجوز درخواست برای    •

 .نماید پرداخت یورو 200 معادل فرما کار بایست می ، ورزشکاران ، پایین بسیار دستمزد

 .نماید پرداخت یورو ۵0 معادل مبلغی کارفرما بایست می ، تحصیلی و فصلی کارمندان برای کار مجوز درخواست برای    •

 .نماید تحویل را داری خزانه امضای و مهر با همراه پرداختی قبض اصلی نسخه بایست می کارفرما    •

 داشته را اروپا اقتصادی منطقه و اروپا اتحادیه عضو های کشور ، رومانی شهروندی یا تابعیت نباید شما رومانی به کاری مهاجرت برای

 .شوید کار به مشغول رومانی در توانید می باشید داشته را زیر شرایط اگر و باشید

 نتوانند ، دارند را رومانی دائمی اقامت که کسانی و اروپا اقتصادی منظقه ، اروپا اتحادیه شهروندان ، رومانیایی شهروندان  از کسانی.    1

 .نمایند پر را کارفرما نیاز مورد کار خالی جای

 . دارید را ای حرفه کاری تجربه  و ها توانایی ، تحصیلی ویژه شرایط کار این برای شما.    2

 .دارید را خود کار زمینه در فعالیت جهت الزم های توانایی جسمانی سالمت نظر از که نمایید اثبات شما.    3

 .باشید نداشته ، باشد ناسازگار شما کاری فعالیت با همچنین و رومانی در حضورتان با که کیفری سابقه سو گونه هیچ شما.    4

 .بگیرید قرار رومانی دولت ساالنه سهمیه پوشش تحت شما.    ۵

 .نماید پرداخت دولت بودجه به را تعهداتش موقع به کارفرما.    6

 .است کرده کار مجوز درخواست آن برای که است فعالیتی زمینه در کار حال در کارفرما خود.    7

 .باشد نکرده قانونی غیر کار درخواست یا باشد نشده تحریم نشده اعالم های فعالیت برای کارفرما.    8

 :باشد داشته وجود نباید هم زیر موارد در شد، ذکر باال در که 1 شماره مفاد که است ذکر به الزم ضمنا

 شرکت این در که باشید کسی تنها شما و باشید داشته خارجی شرکای همچنین و کنید نقش ایفای مدیر عنوان به شرکت یک در شما    •

 .دارد را سمت این

 .هستید فعالیت حال در دیگری کشور در رشته همین زمینه در که دهید نشان و باشید ای حرفه ورزشکار یک شما    •

 .باشید کرده اسمی و قیمت کم کار درخواست شما    •



کاسپین مهاجر مشاوران بین الملل  
www.caspianmohajer.com 

 27واحد  4طبقه  104خیابان پاسداران روبروی درب بانک مرکزی ساختمان سینا پالک ابتدای آدرس : 

 22871424 - 22879936 - 22879934 – 22887813 – 22887812 – 22887811تلفن : 

 .باشید کرده مرزی کارگر عنوان به کار مجوز درخواست شما    •

 .باشید داشته رومانی در تحصیلی اقامت شما    •

 : داشت خواهید مجوز به نیاز رومانی به کاری مهاجرت نیز باشید داشته را زیر شرایط اگر  شما

 .باشید داشته ویزا به نیاز رومانی به ورود برای که باشید آمده کشوری از شما اگر    •

 کار توانید می فقط شما حالت این در)  شوید شاغل کشور این در بخواهید و باشید داشته را رومانی در تحصیل جهت موقت اقامت شما    •

 . (کنید کار توانید می روز در ساعت 4 تا اکثر حد و باشید داشته وقت پاره

 .دارید را خود خانواده به الحاق جهت رومانی در ماندن حق شما    •

 .دارید حضور رومانی در موقت طور به شما    •

 :از طریق سرمایه گذاری

 می مرز هم مولداوا و صربستان ، مجارستان ، اوکراین ، بلغارستان ، سیاه دریای با و است گرفته قرار اروپا شرقی جنوب در رومانی کشور

.  است گرفته قرار مرکزی اروپای و شرقی جنوب اروپای چهارراه در که است کشوری اروپا اتحادیه کلیدی کشور عنوان به رومانی.  باشد

 وسعت با کشور این.  است مرز هم سیاه دریای با بالکان استان ، است گرفته قرار تاریخی مهم مکانهای با مناطقی شمال در رومانی

 تراکم دلیل به رومانی همچنین.  باشد می(  9 رتبه در)  اروپا اتحادیه کشورهای بزرگترین از یکی عنوان به مربع کیلومتر 238.391

 و شهر بزرگترین بخارست.  باشد می نفر میلیون 21.۵ خدود جمعیتی با اروپا اتحادیه کشور هفتمین رومانی.  است شده شناخته جمعیت

 زیادی فاکتورهای.  باشد می جمعیت نظر از هم و وسعت نظر لز هم اروپا اتحادیه بزرگ شهر ششمین بخارست.  باشد می رومانی پایتخت

 این در خارجی گذاری سرمایه مزایای مهمترین از برخی.  شود می رومانی در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب باعث که دارد وجود

 : از عبارتند کشور

 مایهرس.  باشد می بزرگ بازار  پایه بر   CEE منطقه در باال رتبه با بزرگ کشورهای از یکی رومانی مالزی کشور بودن وسیع به توجه با –

 . ببرند گذاریشان سرمایه از را خوبی سود توانند می بازارها این به ورود با خارجی گذاران

 به رومانی امروزه.  است داده خود سیاسی ساختار در زیادی تغییرات اروپاپیوست اتحادیه به 2007 ژانویه اول از رومانی که زمانی از –

 . بالد می اروپا اتحادیه در خود اجتماعی و سیاسی پایدار جایگاه
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 27واحد  4طبقه  104خیابان پاسداران روبروی درب بانک مرکزی ساختمان سینا پالک ابتدای آدرس : 

 22871424 - 22879936 - 22879934 – 22887813 – 22887812 – 22887811تلفن : 

 است ء اعضا این توسعه برای که وجوهی به که است کشورهایی از یکی هم رومانی اروپا اتحادیه عضو کشورهای از یکی عنوان به –

 اروپا اتحاریه عضو کشورهای بقیه با را تجاری قراردادهای و باکشورها را ای دوطرفه توافقات و سیاسی ارتباطات رومانی.  دارد دسترسی

 . است امضاءکرده

 . دارند دسترسی کم هزینه با فنی تکنیک با کارمجرب نیروی به راحتی به خارجی گذاران سرمایه –

 امکان رومانی دولت.  دارد شود می شامل هم را خوب کشت قابلیت با زمینهای و معدنی ذخایر که کیفیت با طبیعی منابع رومانی کشور –

 . دهد می را انرژی منابع به رایگان دسترسی

 آدرس سفارت رومانی:

  فخر مسجد کوچه نبش - فخرآباد. خ - بهارستان. خ - 12 منطقه - تهران

 77۵39041. 77۵346۵8. 77۵2۵819 تلفن:

بار و هر بار به مدت دوسال تمدید  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

میتوان تابعیت سال  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  می

 کشور رومانی را به دست آورد.

در امر اخذ   باشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه طوالنی اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 اقامت رومانی بهترین مشاوره را به شما میدهند،.

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          

 

  


